
MODLITBA VĚŘÍCÍCH 

22. neděle v mezidobí, cyklus B 

29. 8. 2021 

Ježíš v dnešním evangeliu usvědčuje farizeje z falešnosti.1 
Předstupme pravdivě před Pána a předložme mu naši starost o svět 
okolo nás: 

1. Prosme za všechny zástupce církve, aby opravdově ctili Boha 
a jejich srdce nebylo daleko od Krista.2 

2. Prosme za představitele bohatých států, aby našli odvahu 

k solidaritě s chudými zeměmi, které nezvládají boj s covidem.3  

3. Prosme za Afganistán, jeho obyvatele a jeho budoucnost.4 

4. Prosme, aby Bůh zabránil jakýmkoli formám otroctví 
či zneužívání lidí.5 

5. Prosme za všechny děti a pedagogy, kterým začíná nový školní 
rok.6 

6. Prosme za ty, kdo dlouhodobě žijí v pokrytectví a lžích o sobě 
i o světě kolem sebe.7  

7. Prosme za naše společenství, aby nalezlo odvahu ujímat se lidí 
v jejich tísni.8 

 

 
Nebeský Otče, každý dokonalý dar přichází od tebe. Učiň nás 
vnímavými pro slovo, které do nás vkládáš,9 a utiš naše starosti. Neboť 
ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen. 
 

                               
1 22. neděle v mezidobí – cyklus B. 
2 22. neděle v mezidobí – cyklus B evangelium. 
3 Světová zdravotnická organizace nabádá Západ, ať vakcíny daruje chudším. Imunolog 

Hořejší: Třetí dávka očkování nehoří.  
4 Pálili jsme papíry, rozbíjeli věci. Byli jsme na pokraji sil, říká velvyslanec Baloun. Exploze u 

kábulského letiště si vyžádaly desítky mrtvých.  Poměrně velké množství zraněných jsou děti.    
5 Od zrušení obchodování s lidmi k novým formám otroctví. Uprchlíci v území nikoho. Co se 

děje na polsko-běloruské hranici...  
6 Šéfové resortů školství a zdravotnictví představili manuál pro fungování škol od 1. září. 
7 22. neděle v mezidobí – cyklus B evangelium. 
8  22. neděle v mezidobí – cyklus B 2. čtení. 
9 srov.  22. neděle v mezidobí – cyklus B 2. čtení. 
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